P O D Z E S P O ŁY

TES 1

Miniaturowe przetwornice SMD
Nowe jednowatowe
przetwornice DC/DC ﬁrmy
Traco to proste, miniaturowe
elementy przeznaczone
aplikacji wymagających przede
wszystkim izolacji napięć. Dodatkowo ich
plastikowe obudowy do montażu
powierzchniowego umożliwiają
automatyczny montaż
i bezołowiowe lutowanie
w podwyższonych
temperaturach.

Ponieważ głównym przeznaczeniem TES 1 jest izolacja galwaniczna obwodów, zrezygnowano
w nich z wielu spotykanych w innych przetwornicach „udogodnień”,
takich jak stabilizacja napięcia, zabezpieczenia czy złożone ﬁltry, które mogłyby pogorszyć sprawność,
powiększyć rozmiary, a przede
wszystkim – podnieść cenę.
Elementy tego typu są spotykane w bardzo wielu aplikacjach,
w których są używane np. do eliminacji pętli masy, separacji zakłóceń, izolacji interfejsów cyfrowych
czy konwersji napięć w rozproszonych systemach zasilania.
Seria składa się z 18 modeli zamkniętych w standardowych
obudowach SOIC-14 lub SOIC-18,
o wymiarach 13,7x8,0x6,7 mm lub
15,3x8,0x8,9 mm. Poszczególne
typy charakteryzują się napięciami
wejściowymi z zakresu 4,5...5,5,
10,8...13,2 lub 21,6...26,4 V oraz
pojedynczymi lub podwójnymi (symetrycznymi) wyjściami dostarczającymi napięć 5, 12, 15, ±5, ±12
lub ±15 V.
Wejścia przetwornic są zabezpieczone przed odwrotną polaryzacją (prąd do 0,3 A) i wyposażone
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zmieniają się też wraz z temperaturą, w stosunku 0,02%/°C. Tętnienia i szumy na wyjściu (w paśmie do 20 MHz) nie przekraczają
120 mVpp.
Do poprawnej pracy elementy
wymagają minimalnego obciążenia.
Zalecanym minimum, zapewniającym zachowanie wyspecyﬁkowanych przez producenta parametrów, jest 20% Imax. Poza tym
wyjścia przetwornic są odporne na
krótkotrwałe (maksymalnie jednosekundowe) zwarcia, a ich obciążenie
pojemnościowe nie może przekraczać 33 mF.

w kondensatory przeciwzakłóceniowe.
Napięcia wyjściowe są ustawione fabrycznie z dokładnością ±3%
i nie ma możliwości regulacji. Dopasowanie napięć wyjściowych
w modelach z wyjściami symetrycznymi jest zwykle lesze niż 1%.
Jak już wspomniano, wyjścia nie są stabilizowane: napięcia wyjściowe zmieniają się typowo o 1,2% przy zmianie napięcia
wejściowego o 1% i o maksimum
10% przy zmianie prądu obciążenia w zakresie 20…100% prądu
maksymalnego. Napięcia wyjściowe
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Tab. 1. Podstawowe parametry przetwornic z serii TES 1
Napięcie
wyjściowe
[V]

Maksymalny prąd
wyjściowy
[mA]

Sprawność
[%]

TES 1-0511

5

200

78

TES 1-0512

12

85

78

TES 1-0513

15

65

79

±5

±100

74

TES 1-0522

±12

±40

78

TES 1-0523

±15

±35

78

TES 1-1211

5

200

76

TES 1-1212

12

85

79

Typ

TES 1-0521

TES 1-1213

15

65

80

±100

74

TES 1-1222

±12

±40

78

TES 1-1223

±15

±35

79

TES 1-2411

5

200

78

TES 1-2412

12

85

77

15

65

79

±5

±100

73

TES 1-2422

±12

±40

78

TES 1-2423

±15

±35

78

TES 1-2413
TES 1-2421

80

5 ±10%

±5

TES 1-1221

R

Napięcie
wejściowe
[V]

12 ±10%

24 ±10%
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Sprawność poszczególnych typów zawiera się w granicach 74…
80%. Wszystkie zapewniają izolację
galwaniczną wyjścia od wejścia do
1500 V i mogą pracować z pełną
mocą w całym zakresie temperatur
pracy –40...+85°C.
Przetwornice TES 1 są wykonywane w technologii bezołowiowej, zgodnie z unijną dyrektywą
RoHS i są odpowiednie do wysokotemperaturowego bezołowiowego
lutowania rozpływowego, zgodnie
z normą IPC/JEDEC J-STD-020C.
Jak wszystkie przetwornice DC/DC
ﬁrmy Traco są oferowane z 3-letnią gwarancją.
KK
Dodatkowe informacje
Dystrybutorem jest Amtek spol. s r.o. Sp. z o.o.
tel. 022 866 41 40
e–mail: amtek@amtek.pl, www.amtek.pl
Szczegółowe informacje o przetwornicach TES
1 są dostępne pod adresem:
http://dsb.tracopower.com/upload/DSBUserFile/
CPN_TracoPower/0_tes1.pdf
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